
FITXA TÈCNICA

ORIGEN: AEG

DESTÍ: AEG

TIPUS: LINEAL I CIRCULAR

SENTIT: HORARI

DISTÀNCIA: 26,05km

DESNIVELL POSITIU: 280m

DESNIVELL NEGATIU: 280m

DESNIVELL ACUMULAT: 560m

ALTITUD MÀXIMA: 251msnm

ALTITUD MÍNIMA: 124msnm

TEMPS APROXIMAT: 2h 15min

LLEGENDA MAPA

ORIGEN / DESTÍ

ATENCIÓ!

PUNT DE PAS

PUNT D’INTERÈS



PRESENTACIÓ 

Començarem la nostra excursió a la seu de l’Agrupació Excursionista de Granollers (Carrer Corró núm.10). (NÚM.1)

Aquesta ruta ens porta del centre de Granollers al centre de Lliçà d’Amunt per la via més directa. Un cop allà, ens valdrem de les marques

i indicacions del sender de petit recorregut C34 (PR-C34) per arribar als nostres objectius: l’ermita de Sant Valerià primer (NÚM. 24 i 25), i

l’església de Sant Esteve de Palaudàries, després (NÚM. 32 i 35). Un cop allà, circularem per pistes i camins fins que retornarem a Sant

Valerià. La tornada la farem desfent el recorregut de l’anada.

RUTA

Orientats al sud, anirem a buscar el Carrer de Ponent. Quan arribem al Carrer Torras i Bages girarem a mà esquerra i, des d’allà, seguirem

en línia recta sense desviar-nos fins arribar a Lliçà d’Amunt. Cal estar molt atents i anar amb molta precaució en aquest primer tram, ja

que circularem per la BV-1432. Malgrat tot, en la major part d’aquesta carretera comptem amb un bon voral que ens permetrà pedalejar a

certa distància dels vehicles motoritzats (NÚM. 3 i 4).

Un cop a Lliçà, anirem a buscar l’església de Sant Julià, referència de cert interès patrimonial i punt d’inici i final del sender de petit

recorregut que seguirem durant una bona estona (PR-C34) (NÚM.8).

Des d’aquí i fins a Palaudàries haurem d’estar pendents de les marques blanques i grogues i dels pals indicadors que ens faran saber en tot

moment quants quilòmetres ens resten per arribar al nostre objectiu. Cal tenir molta cura perquè algunes de les marques estan

despintades i hi ha trams en els que estan molt espaiades. És per això que la fitxa tècnica, el track i/o un mapa ens podran ser de gran

ajuda.

D’aquesta manera arribarem a l’ermita de Sant Valerià (NÚM. 24 i 25), situada dins el recinte de la Masia de Can Coscó. La construcció

actual data de principi del segle XVIII, ja que va ser traslladada en aquell moment.

Poc més de dos quilòmetres són els que separen un punt de pas de l’altre. Sant Esteve de Palaudàries (NÚM. 32 i 35) és una parròquia

que es troba a l’extrem occidental de Lliçà d’Amunt, a tocar de Palau-solità i Plegamans. El conjunt monumental està format per l’església,

el cementiri i la masia anomenada també Palau de Palaudàries.



El nostre itinerari continuarà seguint les marques blanques i grogues del PR-C34 (escasses) i les blanques i vermelles del GR-97 (més

freqüents). Haurem d’estar molt atents del moment en el que aquests dos senders es separen seguint camins diferents, i continuarem

fidels al de petit recorregut (NÚM. 41). A partir d’aquesta cruïlla haurem d’estar pendents del track, doncs són molts els camins i corriols

que hi ha pels boscos de Ca l’Artigues i de Palaudàries. Si seguim degudament les indicacions del mapa o del GPS, anirem a petar de nou a

Sant Valerià (NÚM. 44), punt a partir del qual només ens quedarà refer el camí però en sentit invers. Acabarem la sortida just on l’hem

començat, a la seu de l’Agrupació Excursionista de Granollers.

MUNICIPIS: Granollers, Lliçà d’Amunt, Caldes de Montbui, Santa Eulàlia de Ronçana.

NUCLIS URBANS: Granollers, Lliçà d’Amunt.









LLEGENDA IMATGES

PUNT DE PAS
PAISATGE / RUTA

SENYALITZACIÓ
PUNT D’INTERÈS / 

REFERÈNCIA


